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на Обухівщині стартував чемпіонат
світу із середньовічного бою
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ЩОМІСЯЧНИЙ
БЮЛЕТЕНЬ
ЗАБРУДHЕHHЯ ПОВІТРЯ
В ОБУХОВІ ТА УКРАЇНЦІ
ЗА КВІТЕНЬ 2019-ГО

ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЦЕПТ:
перший мільйон
в Україні відпущено

Фото з сайту parkkyivrus.com
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Древній Київ у Князівстві Київська Русь — це повномасштабне середньовічне
стор.
місто, Древній Київ V-ХІІІ століття, столиця величної держави Київська
СВЯТА ТРІЙЦЯ — ТРИ
Русь. Розташований «Парк Київська Русь» у селі Копачів Обухівського
ДНІ ЗЕЛЕНИХ СВЯТ
району. 16 травня тут стартувала грандіозна подія світового масштабу —
ПОГОДА
Фестиваль середньовічного бою. В рамках Фестивалю вперше за всю
НІЧ
ДЕНЬ
історію в Україні пройде чемпіонат світу з середньовічного бою, який збере
на ристалищі понад 1000 бійців з 40 країн світу. У безкомпромісних поєдинках
в неймовірно видовищних боях бійці змагатимуться за титул
стор.
світового чемпіона...
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ОБУХІВСЬКУ АМБУЛАТОРІЮ ОСНАСТИЛИ ДВОМА
ЗРАЗКАМИ СУЧАСНОЇ МЕДТЕХНІКИ

В

ід початку квітня лікарі п’ятої
міької амбулаторії Обухова ко
ристуються сучасним медичним
обладнанням, що дозволяє проводити
більш якісну діагностику пацієнтів.
Мова йде про новий апарат ультра
звукової діагностики (УЗД) та цифро
вий рентген. Тож журналісти ІА «По
гляд» поцікавились у головного лікаря
сімейної медицини Обухова — Оксани
Фетисенко, що саме дозволяє робити
ця медична техніка під час прийому
мешканців міста.

стор.
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 ОБУХІВ

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ

Й

ого 8 та 9 травня відзначили мешканці Обухова. У центральній частині міста біля Меморіалу Слави відбулися
мітинг-реквієм з хвилиною мовчання, покладання квітів
до пам’ятних місць, а також пройшла поминальна літія за загиблими у Другій світовій війні, котру здійснив благочинний
Обухівського району Православної церкви України о. Костянтин Мадзяновський.
На площі для ветеранів, військовослужбовців, родин загиблих воїнів, жителів міста лунали тематичні пісні, виступа-

ли найкращі місцеві творчі колективи — зразковий дитячий
танцювальний колектив «Водограй», театр танцю «TRIUMF
OF THE DANCE», вокальні ансамблі «Акорд», «Березіль», «Родина» Обухівського міського будинку культури. Радували слухачів своїми тематичними піснями хор «Оксамит», ансамбль
української пісні «Горлиця» й прекрасні співаки-артисти Юрій
Побігай, В’ячеслав Прийма, Тетяна Зінченко, Олена Максимова, Ілона Савінська, Марія Чепурна й неймовірні дуети Надії
й Тетяни Литовченко, Світлани Краєвої та Оксани Готко.

Фото — з офіційного сайту Обухівської міської ради

 КУЛЬТУРА

30 РОКІВ «РУШНИЧКУ»

З

наменна подія 18 квітня відбулась в Обухові. З нагоди тридцятирічного ювілею ДНЗ «Рушничок», у садочку відбулось справжнє
свято, на яке завітали міський голова, завідувачки інших дошкільних закладів Обухова, батьки вихованців та інші гості свята.
Ювілярам від міської ради подарували музичний центр та офісну техніку. Протягом заходу теплі слова вітань лунали від запрошених гостей свята. Серед них була і перша завідуюча «Рушничка».
Діти трохи хвилювались у коридорі, однак потім із натхненням радували своїми виступами присутню публіку. Продовжився захід дитячим
флешмобом на подвір’ї закладу «Рушничка».

В ОБУХОВІ ПЛАНУЮТЬ
ПОБУДУВАТИ СІМЕЙНИЙ
РОЗВАЖАЛЬНИЙ
КІНОКОМПЛЕКС

М

ова йде про надання дозволу фізичній особі — підприємцю, на проведення капітального ремонту будівлі кінотеатру «Янтар», що
знаходиться в Обухові по вулиці Малишка, 4. На останній сесії Обухівської міської ради більшість присутніх на засіданні депутатів підтримала вирішення
цього питання, що включало також підпункт про те,
що підприємцю будуть зараховані кошти, які він витратить на проведення капітального ремонту будівлі
в рахунок ймовірної орендної плати на 49 років. Відомо, що ФОП зареєстрований у місті Шостка, отже,
виплати будуть надходити не до місцевого бюджету.
Наразі тендер на виконання робіт ще не оголошено.
У будь-якому випадку, проблему із занедбаною будівлею старого кінотеатру потрібно вирішувати. Поруч йдуть роботи з реконструкції міської площі, тож
оновлення сусідніх будівель досить актуальне для
міста. Як скоро вирішіться питання щодо зведення
сучасного кінокомплексу, покаже час .

 ОТАКОЇ!

СКОТОМОГИЛЬНИК
ПРОСТО НЕБА

М

ешканці Дерев’ян, села що на Обухівщині, навпроти виїзду з населеного пункту знайшли
більше десятка коров’ячих скелетів. Черепи
та інші рештки великої рогатої худоби хтось залишив
неподалік повороту з села просто неба.
Невідомо, скільки ці кістки там пролежали та ким
вони туди були завезені, однак ця сумнівна «утилізація» аж ніяк не вписується у сучасні норми. Є надія,
що найближчим часом компетентні органи застосують
усі необхідні заходи щодо прибирання цього тваринного кладовища.

ОБУХІВ-УКРАЇНКА

 ОФІЦІЙНО

КОНКУРС

З БЛАГОУСТРОЮ
МІСТА

В

иконавчий комітет Обухівської міської ради за
пропонував містянам взяти участь у конкурсі з
благоустрою міської території та ухвалив від
повідне рішення.
Терміни проведення конкурсу — з 14 травня
по 20 серпня 2019 року.
Учасники змагання та номінації
У конкурсі мають право брати участь мешканці,
об’єднані спільними інтересами, що проживають в одному будинку чи в одному дворі багатоповерхового
житлового будинку, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово‑будівельних кооперативів, а також приватних домоволодінь усіх форм
власності, розташованих на території міста Обухів.
Конкурс проводиться за такими номінаціями:
«Найкраще об’єднання співвласників багатоквар
тирного будинку»
• для мешканців житлових багатоквартирних будинків колективної форми власності, що доглядають
за своїм будинком, а також регулярно упорядковують
територію;
«Найкращий багатоповерховий будинок»
• для мешканців житлових багатоквартирних будинків (в яких не створено ОСББ), що виконують роботи понад оплачених послуг з утримання будинку та
прибудинкової території, а також за власний рахунок
упорядковують прибудинкову територію та елементи
благоустрою на ній;
«Найкращий приватний будинок»
• для мешканців приватних домоволодінь, будинки
яких мають естетичний вигляд та упорядковану територію.
«Найкращий упорядкований квітник, розташова
ний на прибудинковій території»
• для мешканців житлових багатоквартирних будинків.
«Найкращий оздоблений балкон багатоповерхово
го будинку»
• для мешканців житлових багатоквартирних будинків.
Умови конкурсу
Висувати претендентів на участь у конкурсі (будинки, які відповідають умовам конкурсу) має право
кожен мешканець міста Обухів, сіл Ленди та Таценки, а також будинкові, квартальні, вуличні комітети,
ОСББ, громадські організації та інші об’єднання громадян.
Заявки на участь у конкурсі подаються на ім’я Обухівського міського голови до 30 червня включно
за адресою: 08700, м. Обухів, вул.Київська, 10.
Заявка подається в письмовій формі довільного змісту із зазначенням:
— юридичної адреси об’єкта, що висувається
на участь у конкурсі;
— прізвища, ім’я, по батькові подавача заявки;
— назви номінації;
— контактних телефонів.
Додаються фотоілюстрації на будь-якому носії
(фотопапері, в цифровому форматі на СD-дисках,
флеш-картах тощо), що засвідчують високий рівень
естетичного вигляду будинку та території навколо
нього. За необхідності — іншу необхідну інформацію.
Строки проведення конкурсу — з 14 травня
по 20 серпня 2019 року.
Обстеження упорядкування квітників та оздоблення
балконів комісією відбувається в періоди:
— з 14 травня по 15 червня 2019 року;
— з 16 червня по 15 липня 2019 року;
— з 16 липня по 20 серпня 2019 року.
Результати конкурсу оголошуються під час святкування Дня міста.
Переможці в номінаціях нагороджуються почесними
дипломами, пам’ятними табличками, а також грошовими винагородами:
• в номінації «Найкращий приватний будинок» —
за перше місце — 3 000 грн; друге місце — 2 500 грн;
третє місце — 2 000 грн;
• в номінації «Найкращий упорядкований квітник,
розташований на прибудинковій території» — перше
місце — 1700 грн, друге місце — 1400 грн, третє місце —
1000 грн;
• в номінації «Найкращий оздоблений балкон багатоповерхового будинку» — перше місце — 1 500 грн;
друге місце — 1 100 грн; третє місце — 800 грн;
• в номінації «Найкращий багатоповерховий будинок» та «Найкраще об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» нагороджуються грошовою
премією, або подарунками в межах, визначених даною номінацією: за 1 місце — 14 000 грн; 2 місце —
10 000 грн; 3 місце — 7 000 грн.
Додаткову інформацію щодо конкурсу можна одержати у відділі ЖКГ та транспорту виконавчого комітету тел. 53-481, електронна адреса:
gkg_obuchivmeria@ukr.net.

ОБУХІВ-УКРАЇНКА
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 УКРАЇНКА

В УКРАЇНЦІ ПРОДОВЖУЮТЬ ВИВОЗИТИ ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ НАД НАЦИЗМОМ
У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
СОРТОВАНЕ СМІТТЯ

Н

ова компанія зайшла в місто, аби вивозити сортоване сміття з баків, які в
народі називають «колокольчиками».
Відтепер скло, пластик та папір буде забирати спецавтомобіль компанії «Ековтортранс»,
яка базується в Підгірцях. Ця машина була
куплена та укомплектована належним об-

ладнанням саме для потреб нашого міста.
Керівництво фірми запевняє, що відтепер
вивіз твердих побутових відходів в Українці
буде проводитись за чітким графіком. В найближчі дні після певного врегулювання усіх
робочих моментів графік вивозу сміття буде
удосконалено і затверджено.
Як і раніше, для мешканців і для бюджету міста це не буде коштувати ані гривні.
Чим краще жителі будуть сортувати сміття і

вірно заповнювати кольорові контейнери,
тим менше вони будуть наповнювати сірі
контейнери, а відповідно і платити менше
за вивіз сміття з сірих баків.
Нагадаємо, що раніше вивозом сортованого сміття в місті займалася компанія
«Рада». Неочікувано для всіх вона передумала безкоштовно забирати наше сортоване сміття з міста і запросила за це кошти.
Але в бюджет ці витрати не були закладені,
тому й створилася така затримка з вивозу
відходів. Довелося шукати іншу компанію,
якій було б цікаво та вигідно безкоштовно
отримувати вторинні ресурси з усього міста.
Відтепер проблема з вивозом сортованого
сміття в місті повинна бути закрита.
Для великогабаритного сміття за ініціативи Ради ветеранів в Українці у дворах міста
стали на декілька днів виставляти великі
лафети (контейнери). Це було запроваджено для того, щоб у всіх мешканців була
можливість не лишати біля сміттєвих баків
свої вже непотрібні великогабаритні речі,
а сплановано виносити їх в спеціально організовані для цього місця. За угодою весь
цей непотріб тепер вивозить з міста ТОВ
«Ековтортранс». Саме це підприємство займається і утилізацією цього сміття. Таким
чином відповідні служби УМР хочуть навести лад у дворах та на вулицях міста.

Р

анок 9 травня в Українці розпочався з доброї зустрічі усіх містян, які бажали взяти
участь в заходах, присвячених Дню примирення та перемоги у Другій світовій війні,
на площі біля міської ради. Зауважимо, що мешканців прийшло цього разу дуже багато. Завдяки школярам першої та другої школи багато хто отримав в подарунок символ
пам’яті — червоний мак. Рівно в призначений час колона розпочала рух в напрямку набережної, де цього року і проводився мітинг.
Слова подяки ветеранам пролунали з уст кожного виступаючого. У цей знаменний день
згадали усіх, чиє життя забрала війна, вшанували тих, хто боровся на фронтах Другої вітової, хто в тилу самовідданою працею наближав розгром ворога, виніс роки окупації та
пекло концтаборів, а у повоєнні роки піднімав країну з руїн.
Після мітингу усіх запросили пригоститься польовою кухнею. На бажаючих чекала
не лише смачна каша — гості цього разу смакували м’ясним пловом, юшкою, гарячим чаєм
та запашним узваром. Також цього дня діти, громадськість та очільники міста здійснили
покладання квітів до пам’ятників загиблим воїнам. Багато згадували про подвиг воїнів‑переможців та говорили про обов’язок нащадків бути гідними їхнього подвигу.

ЗА КРАЩІ КЛУМБИ ЖИТЕЛІ
УКРАЇНКИ ОТРИМАЮТЬ ГРОШІ ВУЛИЧНЕ РАДІО В УКРАЇНЦІ СТАЛО

У

місті стартує конкурс на кращий квітник і найбіль вишукано оформленний квітами
балкон. Взяти участь в конкурсі може практично будь-хто. Жителі багатоповерхових
будинків, які люблять квітникарство мають відтепер можливість не тільки прикрасити місто своїми клумбами, а й виграти приємну суму в цьому квітковому змаганні.
Конкурс починається 15 травня. До цього часу в міській раді сформують спеціальну комісію з числа працівників УМР, депутатів, представників виконкому та громадскості міста.
Спостерігати за клумбами експерти будуть впродовж усього сезону. Комісія чотири рази
вийде на квіткову екскурсію, аби визначити чия ж клумба і балкон найкращі. Оцінювання відбуватиметься за 5‑бальною системою в декількох номінаціях. Переможців визначать
ближче до осені. І нагородять на святкуванні Дня міста.

ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ З ДОЩОВОЮ КАНАЛІЗАЦІЄЮ
В МІСТІ ПОТРЕБУЄ НЕГАЙНОГО ВИРІШЕННЯ

О

станні погодні умови показали, що питання зі зливовими каналізаціями, так званими
«ливневками», не вирішувалися в місті протягом багатьох років. Багато з них виявилися не тільки засміченими, а й в аварійному стані. Зараз в місті розпочалась
ревізія зливових каналізацій. Всього їх більше 50, п’ята частина з них зараз під особливим
контролем.
В найближчі дні спеціалісти закінчать обстеження та вирахують кошторис на необхідні
роботи. Якщо сума не буде перевищувати 200 тисяч гривень, то компанія одразу приступить до надання таких послуг, якщо питання більш складне та затратне — то за всіма правилами буде проведено тендер і тільки потім можна буде очікувати таких необхідніх робіт
з відновлення працездатності міських зливових каналізацій.

РЕАЛЬНІСТЮ

В

місті запрацювало міське радіо. Було проведено «реанімування» та приведення в робочий стан усіх вуличних радіорупорів. Відтепер усі новини Українки можна послухати прямо з гучномовців на лавочці біля під’їзду. Крім цього, в ефірі вуличного радіо
лунатимуть пісні, цікава інформація, важливі оголошення та інше. Радіо буде працювати
щосуботи та щонеділі з 10.00 до 12.00.

БУДУЄТЬСЯ ІНКЛЮЗИВНИЙ ІГРОВИЙ
МАЙДАНЧИК ДЛЯ ДІТЕЙ

І

дею створення в місті інклюзивного
майданчику для дітей першими озвучила ініціативна група містян. Для збору коштів дівчата організували і провели
спеціальну акцію Charity FitDay. В грудні
в спортивному комплексі «Енергетик»
пройшов благодійний фітнес-день, де всі
мешканці міста мали можливість відвідати
тренування та займатися під керівництвом
запрошених тренерів з Києва. На цьому
заході були зібрані кошти на закупівлю інклюзивних вуличних тренажерів для дітей
з обмеженими фізичними можливостями.
А саме 8058 грн. Зрозуміло, що цієї суми
замало для облаштування відповідної території та закупівлі необхідного спеціалізованого обладнання. Тоді ініціатори проекту звернулися за допомогою у сприянні
виділення коштів з державного бюджету
країни. І вже на початку цього року місту
на придбання та встановлення майданчика з інклюзивними тренажерами було виділено 190 000 грн.

Наразі ініціатори разом з очільниками міста вже узгодили, де саме буде встановлено
обладнання. А саме — в центрі міста поруч з
ПК «Енергетик», біля «Рошенки».
На останній зустрічі були враховані моменти щодо підготовки місця під майданчик, очищення території та монтажу спеціального покриття. Також обговоренно
питання щодо зручного під’їзду інвалідних
візочків, комфортного розташування самих
тренажерів на майданчику для малюків і
підлітків.
Інклюзивний майданчик націлений допомогти дітям в їхньому фізичному, розумовому та соціальному розвитку. Зрозуміло, що
виконати кожне побажання і закупити усі
потрібні тренажери наразі неможливо —
існуючих грошей не вистачить. Тому, це
тільки початок. Влітку планується ще один
благодійний захід, на якому кожен матиме
змогу взяти участь і допомогти грошима
на придбання необхідного обладнання для
інклюзивного майданчика.

ВИМУШЕНЕ ПІДНЯТТЯ ТАРИФУ НА ВОДУ
Під час чергового засідання Громадської ради представники Українського водопровідно-каналізаційного підприємства зустрілися з мешканцями міста і обговорили причини
підняття тарифу. Нагадаємо, що нещодавно виконавчий комітет затвердив збільшення цін
на водопостачання та водовідведення у зв`язку із збільшенням державою рентної плати
за користування надрами, а також підвищення платні за спеціальне використання водних
ресурсів, вартості електричної енергії та збільшення рівня мінімальної заробітної плати.
Усім, хто відвідав захід, спеціалісти підприємства пояснили економічне обґрунтування
цін, показали порівняння цін з іншими містами та відповіли на всі питання. Стало зрозуміло, що для забезпечення безперебійного функціонування підприємства та задля надання послуг належної якості представники виконавчого комітету відповідально пішли на це
непопулярне, але таке необхідне рішення.
У разі необхідності обґрунтованих роз`яснень щодо тарифу можна звернутися до Українського водопровідно-каналізаційного підприємства за адресою: м. Українка, вул. Юності,
11 або за номером телефону 7–68–49. У випадку виникнення будь-яких питань щодо якості наданих комунальних послуг прохання звертатися на саІІ-центр виконавчого комітету
Української міської ради за номером телефону: 2–00–00.

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ РЕГІОНУ!

Починаючи з 11 травня (07:00 ранку) рух автомобільного транспорту через міст
по вул. Київська, в районі зупинки Автошкола (Обухівміськвторресурси) буде ЧАСТКОВО
ОБМЕЖЕНО на період до 1 липня 2019 року. На час ремонтних робіт функціонуватиме лише
одна смуга для проїзду. Рух автотранспорту на шляхопроводі у світлу пору доби буде регулюватися персоналом підприємства «ОНУР», у темну пору доби — світлофором! ОБИРАЙТЕ
ІНШІ МАРШРУТИ ОБ’ЇЗДУ! Вибачте за тимчасові незручності!
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 УКРАЇНКА

ЕКО-ТОЛОКА ЗРОБИЛА МІСТО

ЧИСТІШИМ

У

квітні мешканці міста зібралися на набережній, щоб взяти участь у весняній еко-толоці та зберегти красу рідної природи для
майбутніх поколінь. Радує те, що брали участь
в еко-толоці як дорослі так і діти, що є гарним прикладом для наслідування. Еко-толока — це новий
формат проведення масового прибирання території від сміття. В програмі заходу були еко-квести
для молоді, прибирання територій та висадження
дерев.
В ході еко-толоки набережна міста та правий берег річки Стугна були ретельно очищені від скляних пляшок, залізних банок, пластику, сухого листя та іншого сміття. Також були висаджені молоді
дерева. День виявився корисним, продуктивним
та надзвичайно результативним.
Висловлюємо подяку депутатам Української
міської ради, працівникам та членам виконавчого комітету, співробітникам комунальних служб та
підприємств міста: підприємству з обслуговування
житла, Українському водопровідно-каналізаційному підприємству,
ПП «Бриз Дніпра»,
«Спорт для всіх»,
ДНЗ «Хоровод», ПК
«Енергетик», міській бібліотеці, КП
«Міський ринок»,
а також нашим
партнерам: Інституту розвитку громад, Альянс-груп,
ГО «На позитиві»,
ГО «Разом», «Волшебная шляпа».
Окрему
подяку

ОБУХІВ-УКРАЇНКА
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хочемо висловити організаторам та учасникам
«Еко-квесту», учням 10‑а класу та вчителям СЗОШ
1, ГО «Разом», Молодіжному парламенту, танцювальному колективу «Адажіо», волонтерам ГО
«На позитиві», а також усім небайдужим містянам, хто добровільно долучився до цього важливого заходу. На еко-квесті учасники попрацювали на славу кілька десятків кілограмів сміття,
після чого отримали заохочувальні подарунки.
Створення паркової зони на набережній міста
не стало б можливим, якби не закупівля саджанців за кошт «Благодійного фонду Ігоря Кононенка». Всього було кілька десятків дерев, серед яких
чорна сосна, ялинки, козацький ялівець та декоративні сливи. Учасники еко-толоки зауважили,
що над розширенням парку й надалі потрібно
працювати та засаджувати іншими рослинами
для створення гарних прогулянкових зон відпочинку для жителів та гостей міста.
Прес-служба УМР

 КОРОТКО

«ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» КЛИЧЕ ЮНИХ
ТА ОБДАРОВАНИХ

М

іжнародний фестиваль-академія дитячої кіно-театральної творчості «Золотий ключик» прямує до міста Українка. Цього року саме тут,
на на березі Дніпра, з 29 травня по 2 червня, популярний фестиваль
відзначить свій перший ювілей та відкриє нові обрії для усіх талановитих
дітей та юнацтва.
Взяти участь у фестивальній програмі можна, зареєструвавшись на сайті
http://mirakey.com.ua/.
Вартість фестивального внеску — 500 грн. для одного учасника, мешканці Українки мають пільгову знижку — 50 %. Фестивальний внесок включає
в себе участь в усіх заходах. Відмітимо, що сплата внеску відбувається під
час реєстрації учасників у перший день фестивалю.
Яскравими подіями фестивалю стануть конкурси «Міс та Містер «Золотий
ключик»-2019, фешн-шоу дитячого одягу, батл театральних інсценізацій серед дитячих театральних колективів міста та району.
Масштабною подією у програмі ювілейного «Золотого ключика» буде
проведення 1 червня 2019 року фестивалю етнічних культур «Ми різні, але
ми єдині! Ми діти твої, Україно!» за участю творчих делегацій з 13 національно-культурних громад.

ЦИРКОВЕ МИСТЕЦТВО

Н

ародна циркова студія «Романтики» зібрала повний
зал своїх шанувальників.
«SWEET DREAMS» — саме таким
заголовком на афішах запрошували артисти цирку на свій
звітний концерт. Ті, хто на нього
завітав, точно не пошкодували.
Професійна програма з акробатичними трюками, повітряною
гімнастикою, впевненою майстерністю еквілібристів нікого
не залишила байдужим. Актори
від маленьких до дорослих вражали своїм талантом, вправністю
та яскравістю.

КВІТИ НА КЛУМБАХ МІСТА РАДУВАТИМУТЬ СВОЄЮ КРАСОЮ

Н

а цьому тижні в місті продовжується активна
робота з озеленення. Над благоустроєм клумб
та зелених зон працюють відповідні фахівці.
Прикрасять місто різнокольоровими квітами і кущами. Вже проведені відповідні закупівлі.
У цьому році для економії місцевого бюджету висадку буде проводити не приїжджа компанія за величезні суми, а активісти міста під керівництвом
озеленювачів і ландшафтних дизайнерів. В час обідньої перерви та після робочого дня приєдналися
до висадки клумб і працівники виконавчого комітету Української міської ради.
Невдовзі на нас чекає новизна і краса, оригінально оформлені клумби з цікавими композиціями.
На висадку готують яскраві квіти і багаторічні рослини. Розпочали роботу з набережної та центральної площі біля міської ради.
«Завдяки вірному плануванню бюджетних ко
штів нам вдалося зекономити 3 000 000 грн, які

кожного року витрачали на озеленення, — розповідає Іван Карасьов, заступник міського голови. — Завдяки прозорості закупок усі можуть
впевнитись, що замість 8 млн грн, запланованих
бюджетом, ми розраховуєм обійтись сумою близь
ко 5 млн. Залишок направимо на вирішення інших
соціально важливих для Українки питань».
Не обійшли увагою і квітникарів міста. Першу частину квітів вже передали голові ГО «Квітуча Українка» Валентині Абанькіній. Вона зробить розподіл
рослин між членами організації, щоб і у кожному
дворі були гарні квітучі клумби. На наступному
тижні ще будуть висаджувати квіти та кущі по місту. Необхідну кількість виділять на кожний двір,
за тими заявками, які надійшли до озеленювачів.
Продовжиться благоустрій клумб і в новому сквері
біля школі № 1. Протягом всього сезону доглядати
за кущами, деревами та вести покос трави в місті
буде компанія «Бриз Дніпра».

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
У МІСТІ УКРАЇНКА

З

а пропозицією Української міської ради Академія праці, соціальних відносин і туризму
(АПСВТ) відкриває навчальний підрозділ у місті Українка. Відтепер молодь Обухівського району
матиме можливість отримувати вищу освіту у зручних умовах, не залишаючи рідні міста і села під час
навчання.
Академія праці, соціальних відносин і туризму
була заснована у Києві Федерацією профспілок
України в 1993 році. За 26 років в стінах Академії
підготовлено близько 30 тисяч фахівців з вищою
освітою.
Підготовка бакалаврів та магістрів здійснюється
в Академії за вісьмома сучасними спеціальностями:
«право», «менеджмент», «маркетинг», «підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «фінанси,
банківська справа та страхування», «соціальна робота», «соціологія» та «туризм». В межах обраної
спеціальності студенти можуть обрати спеціалізацію, яка якомога більше відповідає їхнім інтересам
і професійним сподіванням.
В Академії діє кілька міжнародних програм Подвійного Диплому, які дозволяють студентам паралельно із навчанням в Україні отримувати вищу
освіту в партнерських навчальних закладах країн
Європейського союзу. Також Академія постійно
розширює перелік додаткових сучасних курсів,
сертифікатних та бонусних фінансових програм,
доступних для її студентів. Зокрема, першокурсники за бажанням мають можливість паралельно
із навчанням за основним фахом безкоштовно отримати престижну сервісну спеціальність (на ви-

бір — екскурсовод, сомельє, адміністратор ресторану, фахівець з ІТ-технологій та ін.).
Підрозділ АПСВТ в Українці буде організовано
на базі одного з навчальних закладів міста. Кожна
навчальна група за окремою спеціальністю відкриватиметься по мірі набору до неї не менше 10 осіб.
Високий професійний рівень викладання забезпечуватимуть досвідчені та кваліфіковані фахівці, які
постійно працюють на факультетах Академії у Києві.
Дізнатися докладніше про Академію праці, соціальних відносин і туризму, про її наукову та освітню діяльність, пропозиції для абітурієнтів та умови вступу:
Сайт: www.socosvita.kiev.ua
Е‑mail: info@socosvita.kiev.ua
Телефон: (044) 526–06–64 (Приймальна комісія)
Адреса: м. Київ, Кільцева дорога, 3‑А (ст. метро
«Теремки»).

ЛІТНІЙ СЕЗОН НА НАБЕРЕЖНІЙ
МІСТА РОЗПОЧАТО

Б

ільшість підприємців вже виставили свої намети на набережній Українки. Розпочав роботу батут, дитячий лабіринт. Біля причалу пришвартувався теплохід (у визначений час за затвердженим графіком всі
охочі можуть здійснити прогулянку Дніпром).
Завдяки підприємцям, які здійснюють літню торгівлю на набережній, вже
встановлено громадську вбиральню, яка для відвідувачів працюватиме
безкоштовно.

ПРИЗОВІ МІСЦЯ ЮНИХ МИТЦІВ
УКРАЇНКИ

У

квітні в Києві проходив Міжнародний фестиваль мистецтв «Джерело надії». Українку на ньому представляли вихованці танцювальних
колективів «Веселі чобітки» та «Радість», які вибороли 2 та 3 місце в
своїх творчих категоріях.
 Сторінку підготували Олена НЕЦВЄТАЄВА

ОБУХІВ-УКРАЇНКА
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 КРИМІНАЛ І СИТУАЦІЇ

 ЗДОРОВ’Я

ОБУХІВСЬКУ АМБУЛАТОРІЮ ОСНАСТИЛИ ДВОМА
ЗРАЗКАМИ СУЧАСНОЇ МЕДТЕХНІКИ
 Закінчення. Початок на стор. 1

«Багатофункціональний апарат УЗД –
2018 року випуску. Він дозволяє проводити
значний перелік обстежень, починаючи
з досліджень щитоподібної та молочної
залоз, органів черевної порожнини. Крім
того, цей апарат може перевіряти стан
серця, плоду, проводити гінекологічні УЗД.
Окрім розширеного спектру досліджень,
це обладнання в порівнянні з апаратами
минулих поколінь, дозволяє лікарю отри
мувати більш якісне зображення», — розповіла Оксана Фетисенко.
Вартість УЗД апарату — 780 тисяч гривень. Про оснащення ним п’ятої медичної
сімейної амбулаторії міста потурбувався
благодійний фонд «Манус Дей». Нове обладнання значно скорочує черги обухівчан
до міських кабінетів УЗД. Саме з цим проханням про допомогу і звертались місцеві
медики до голови благодійного фонду. Що-

дня у кабінеті УЗД п’ятої міської амбулаторії,
приймають близько двадцяти обухівчан,
якім проводять не одне дослідження.
Наразі місцеві медики, котрі використовують новітнє обладнання, чують лише позитивні відгуки від своїх пацієнтів.
«Техніка відіграє велику роль у діагнос
тиці недугу, однак важливішим у цьому
тандемі залишається медичний спеці
аліст, який правильно все побачить на
обладнанні та надасть вірний висновок
опісля обстеження» — каже Оксана Фетисенко.
Іншим не менш важливим для обстеження громадян обладнанням, що функціонує
в амбулаторії від початку квітня, є сучасний рентгенівський апарат 2018 року випуску. Його вартість — 850 тисяч гривень.
Він був придбаний за кошти місцевого бюджету.
«Це зручне, цифрове рухоме обладнання
із мінімальним ступенем випромінювання

як для персоналу так і для пацієнтів. В
амбулаторії за допомогою апарату про
водять флюорографію грудної клітини, а
також носових придаткових пазух» — прокоментувала Оксана Фетисенко .
Рентген-апарат передає досить високу якість зображення одразу на монітор
комп’ютера лікаря. Пацієнту ж, щоб отримати свій знімок, можна надати власну флешку або диск медичному фахівцю.
Зазвичай в цьому кабінеті обстежуються
обухівчани, котрих направили сімейні лікарі.
Хоча цей рентген–апарат був придбаний
для обухівської громади ще минулого року,
знадобився цілий рік, щоб узгодити всі необхідні дозвільні документи при введенні
його в експлуатацію. Мова йде також і про
облаштування спеціального приміщення
під рентгенологічний кабінет. Подібні процедури обов’язкові у будь-яких медичних
закладах.

КОГО ТУБЕРКУЛЬОЗ ВРАЖАЄ НА ОБУХІВЩИНІ
 Марина КОЧКІНА
ПОГЛЯД
Журналісти ІА «Погляд» поцікавилися
у лікаря-фтизіатра Обухівської ЦРЛ Людмили Титаренко ситуацією щодо стану захворюваності на туберкульоз у районі.
За інформацією лікаря, якщо порівнювати статистичні дані з 2016 по 2018 рік, то динаміка захворюваності на туберкульоз
у районі поступово зменшується.
Якщо статистику із захворюваністю міського населення можна назвати більш-менш
нормальною, то серед сільського населення
Обухівщини показники значно гірші.
«Зазвичай захворюваність та смерть
від туберкульозу на Обухівщині фіксу
ють саме у селян. На жаль, цей показник
у нас вище, ніж середній по області. Сіль
ське населення майже не обстежується,
а шкідливі звички та інші фактори до
сить часто призводять до загострення
ступеню хвороби, про яку людина навіть
і не підозрює.
У 2018 році від «чистого» тубер
кульозу в районі померло 4 людини.
На ослаблений хворобою організм, «чіпля
ються» й інші тяжкі недуги, скажі

мо ВІЛ. У минулому році у нас від по
єднаної
інфекції
ВІЛ-туберкульоз,
померло 6 осіб. Загалом — 10. При цьому
за 2018 рік обласні показники смертно
сті від цієї хвороби у нас нижчі. Відтак,
на Обухівщині 7,3, а по області 10 %», —
зауважила лікар.
Впродовж минулого року в Обухівському
районі було зафіксовано 37 хворих. З них
7 алкозалежних, 5 — ін’єкційних наркоманів, один чоловік — колишній ув’язнений.
Більше 60 % хворих на Обухівщині це
молоді працездатні люди. 2/3 з них — чо-

ловіки віком від 25 до 55 років. Чималий
відсоток хворих зустрічається серед переселенців з Донбасу та кримчан. Туберкульоз медики також виявили в районі і
у робітників, службовців та медиків. Серед
хворих є один студент та одна дитина віком
12 років.
Основною ж складовою в перемозі над
туберкульозом фахівці — фтизіатри вважають свідомість самих хворих.
«Дуже важливо, щоб усі заражені, осо
бливо зі стійкою формою туберкульозу,
регулярно вживали ліки та не розповсю
джували бактерії у людних місцях. Тобто,
потрібно зменшити резервуар інфекції.
За допомогою флюорографії перевіряти
близьке коло людей, з якими контактував
хворий.
Наразі в нашій державі на розгляді пе
ребуває законопроект, який передбачає
медико-соціальне супроводження хво
рих на туберкульоз. Це відбуватиметься
за рахунок діяльності неурядових органі
зацій, які виконують важливу місію — за
охочують хворих до лікування», — проінформувала журналістів ІА «Погляд»,
лікар-фтизіатр Обухівської ЦРЛ Людмила
Титаренко.

 ЕКОЛОГІЯ

ЩОМІСЯЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ЗАБРУДHЕHHЯ
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ ЗА КВІТЕНЬ 2019 РОКУ

С

постереження за станом забруднення
атмосферного повітря у квітні проводились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Бровари,
Обухів, Українка. Визначався вміст чотирьох основних домішок (завислі речовини,
діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту)
та вміст важких металів.
 ОБУХІВ. Середньомісячні концентрації
основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту — 1,8 ГДКс. д., діоксиду сірки — 0,7 ГДКс. д., оксиду вуглецю
та завислих речовин — 0,3 ГДКс. д.
Максимальні концентрації становили:
діоксиду азоту — 0,7 ГДКм. р., оксиду вуглецю — 0,4 ГДКм. р., завислих речовин —
0,2 ГДКм. р., діоксиду сірки — 0,1 ГДКм. р.
У порівнянні з березнем цього року знизився рівень забруднення повітря діоксидом сірки. Порівняно з квітнем 2018 р. вміст
оксиду вуглецю знизився; вміст інших домішок майже не змінився.
 УКРАЇНКА. Середньомісячні концентрації
основних забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту — 2,0 ГДКс. д., оксиду вуглецю — 1,3 ГДКс. д., діоксиду сірки — 0,8 ГДКс. д.,
завислих речовин — 0,3 ГДКс. д. (табл. 3).
У місті 24–25 квітня було зафіксовано чотири випадки високого забруднення (ВЗ —
вище 5 ГДКм. р.) атмосферного повітря
оксидом вуглецю з максимальною концентрацію 6,4 ГДКм. р.

Максимальні концентрації інших домішок
становили: діоксиду азоту — 0,8 ГДКм. р., діоксиду сірки — 0,2 ГДКм. р., завислих речовин — 0,1 ГДКм. р.
У порівнянні з березнем цього року середньомісячний вміст оксиду вуглецю у повітря міста знизився. Порівняно з квітнем

2018 р. спостерігалось помітне підвищення
середнього вмісту оксиду вуглецю, деяке
підвищення — діоксиду азоту та зниження
вмісту завислих речовин.
За матеріалами Центральної геофізичної
обсеpватоpії імені Бориса Срезневського
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 ТРИПІЛЛЯ. 9 КВІТНЯ
До диспетчерської служби Обухівського
району надійшло повідомлення про загорання на санкціонованому сміттєзвалищі
поблизу с. Трипілля. Полум’я загасили за
допомогою кількох пожежних частин Обухова та Українки.
 КРАСНЕ. 17 КВІТНЯ
У селі Красне в 00:12 водій потрапив у
смертельну ДТП, врізавшись у дерево.
Коли прибули рятувальники, було встановлено, що під час руху водій автомобіля Volkswagen T4, не впорався з керуванням.
 ДЕРЕВ’ЯНА. 19 КВІТНЯ
У селі Дерев’яна близько 12:30 на складі нафтопродуктів вибухнула цистерна
з пальним. На щастя, обійшлося без жертв.
Причини вибуху будуть відомі після завершення слідства. Наразі порушена кримінальна справа.
 ОБУХІВЩИНА. 22 КВІТНЯ
Лобове зіткнення відбулось на Старообухівській трасі, неподалік від повороту на
дамбу, що поряд із санаторієм «Жовтень».
Унаслідок ДТП важкі травми отримав водій «Лади». З розбитого авто за допомогою
спецтехніки його звільнили рятувальники
ДСНС.
 ОБУХІВЩИНА. 23 КВІТНЯ
На Старообухівській трасі біля повороту до селища міського типу Козин «Мерседес» протаранив два автомобілі та на
швидкості влетів у заправку. На щастя,
для учасників автопригоди все обійшлося
без серйозних травм. Причини ДТП встановлюються.
 ОБУХІВЩИНА. 2 ТРАВНЯ
Ще одна автопригода із потерпілими. У
Кончі-Заспі, на Столичному шосе, легковий
автомобіль зіткнувся з позашляховиком
Range Rover, який після удару вилетів у ліс.
За попередніми даними, один з учасників
ДТП невдало повертав до місцевого санаторію.
 ВИТАЧІВ. 11 ТРАВНЯ
Інформація про загорання приватного
будинку у селі Витачів по вул. Воздвиженській надійшла до чергових о 1:47. На місці виклику рятувальники встановили, що
горить дах одноповерхового цегляного
приватного будинку. Силами вогнеборців
пожежно-рятувальних частин Обухова та
Українки загоряння вдалось ліквідувати.

ЗАМОВ ВІКНА ТА
ОТРИМАЙ... КРАДІЇВ:
В ОБУХОВІ ДІЄ ГРУПА
КВАРТИРНИХ ЗЛОДІЇВ

М

істом шириться інформація про маскування крадіїв під представників
віконного бізнесу, які грабують обухівчан. Нещодавно в одній з місцевих інтернет-спільнот з’явилася інформація про
те, що у місті під виглядом фірми, що продає металопластикові вікна, орудують квартирні крадії. Обухівчан попереджали про те,
що по багатоквартирних будинках ходять
підозрілі особи, які пропонують свої послуги з продажу вікон. Слід зазначити, що
окрім торгівлі, у квартирних крадіїв можуть
бути й інші приводи, щоб заради наживи
зацікавити мешканців міста та опинитися
у їхніх оселях. Це можуть бути «представники» газової чи соціальної служб без відповідних посвідчень. Мешканцям же слід
виважено обирати ті чи інші товари та послуги, прислуховуючись до рекомендацій та
відгуків знайомих,а також до людей, котрі
вже користувались даними пропозиціями.
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 КУЛЬТУРА

 СПОРТИВНА ХРОНІКА РЕГІОНУ

МІСТО ЧИТАЄ ДІТЯМ

 З 11 по 12 травня у м. Грац
(Австрія) відбувся II етап молодіжного Кубку Європи зі
скелелазіння. Серед українських спортсменів кваліфікаційний етап подолала
лише Ніка Потапова з Українки. У фінальному етапі Ніка,
до речі, вихованка тренера
Артура Печія, випередила
свою австрійську конкурентку Юлію Лоц і перемогла
на етапі Кубка Європи.

В

бібліотеці Українки пройшла акція «Місто читає дітям», в якій
взяли участь учні першої міської школи. Знакові й відомі люди
міста розповідали про себе, про своє життя, ділилися зі школярами історією про те, як проходило їхнє дитинство, які книжки вони
читали і який твір в дитинстві був їхнім улюбленим. Скажімо, на зустріч
до другокласників у бібліотеку завітала в. о. міського голови Тетяна
Кучер. Перед читанням уривка з улюбленого твору Тетяні довелося
відповісти на кілька запитань. Хто такі депутати і що вони роблять для
міста, о котрій розпочинається і закінчується її робочий день, чи є у
неї домашні тварини — ці та багато інших запитань поставили очільниці міста школярики. «На роботу я встаю о 5.40 ранку, закінчується
мій робочий день дуже часто близько опівночі, — розповідала дітям
Тетяна Кучер. — Коли я приїжджаю додому, там з нетерпінням мене
чекають улюблені «дівчатка» — кішечка та собачка». Бесіда була
довгою і цікавою. Співрозмовники не мали бажання розходитися.
А насамкінець діти послухали уривок з відомого твору «Маленький
принц» Антуана де Сент-Екзюпері.

 З 12 по 14 квітня у столиці відбувся чемпіонат Украіни з
пауерліфтингу під егідою федерації «UPC». Павло Мельник
з Українки з успіхом виступив у цих змаганнях. Так у двох
змагальних дисциплінах Павлу вдалося вибороти перше і
третє місце.

ПІДТВЕРДИЛИ ЗВАННЯ «НАРОДНІ КОЛЕКТИВІ»

Т

ворчі
колективи
ПК
«Енергетик» м. Українки нещодавно склали
складний іспит перед комісією з Київського обласного центру творчості дітей та
юнацтва. Звання «народні колективи» підтвердили: народний фольклорний ансамбль
«Золоте зерно», народний ветеранський хор «Наддніпряночка» та народна циркова
студія «Романтики».

ПРОГРАМА «HOUSES»

СПОНУКАЄ ДО АКТИВНИХ ДІЙ

ЧИСТИЙ БЕРЕГ СТУГНИ

М

ешканцям Українки дуже пощастило з природою
та краєвидами. В місті протікає одразу кілька річок. Чистку усіх водоймищ запланувано на початок
травня. На Дніпрі вже оновили пісок та прочистили берегову лінію. Розпочались роботи і на Стугні. Вже проведено
планування берегової лінії, частково прочистили берег від
рослин та сміття. Ще кілька днів буде проводитись оновлення пляжу на Стугні. Після підготовчих робіт уся зона
відпочинку буде оновлена шаром свіжого та чистого піску.
Відпочиваючих на Стугні буває не менше, аніж на головному пляжі біля Дніпра. Велика кількість містян полюбляє засмагати і купатися саме тут. Тому на пляжних зонах
Стугни планується навести лад та обладнати місця для відпочинку належним чином.

В

приміщенні Української міської ради відбувся семінар
за участю регіонального координатора ПРООН Сівілії
Черман. На зустрічі були присутні депутати УМР, голови ОСББ, мешканці міста, які прагнуть застосувати нові
форми управління власним житлом, та представники місцевого самоврядування.
Говорили про те, як мобілізувати і мотивувати співвласників житла в багатоквартирних будинках створювати
ОСББ. Обговорювали питання нових механізмів сталого фінансування енергоефективності та роботу з міжнародними
грантами, які можуть надавати на підтримку ОСББ міжнародні фонди та організації.

 СПОРТ. ВІЛЬНА БОРОТЬБА

ТАЛЛІНСЬКІ ПЕРЕМОГИ
ОЛЕКСІЯ БОРУТИ

У

ОБУХІВ-УКРАЇНКА

столиці Естонії, місті Таллінн, пройшов міжнародний турнір з вільної
боротьби, звідки переможно
повернувся Олексій Борута з
Обухівщини. Цей 23 — річний
спортсмен з Українки, вихованець Обухівської ДЮСШ, провів у естонській столиці чотири успішні сутички.
Журналістам ІА «Погляд»
Олексій розповів про деталі
своєї участі в закордонному турнірі. В усіх поєдинках,
окрім фінального, борець з
Обухівщини переміг доволі
легко. Суперниками нашого
спортсмена стали борці з європейських країн. Основним
і найважчим для Олексія став
фінальний поєдинок. У ньому
Боруті протистояв сильний
борець із Білорусі, якого все ж
вдалося перемоги.
Нагадаємо,
що
Олексій
Борута у червні 2018 році отримав золоту нагороду на чемпіонаті Європи
у Стамбулі.

 У квітні в місті Ладижині Вінницької області відбувся чем-

піонат України з окремих вправ пауерліфтингу. Спортсмени
обухівського спортивного клубу «Аякс» успішно виступили
на турнірі та повернулись додому із здобутими
нагородами. Серед призерів —
Дмитро
Бєлих,
Дмитро Капітоненко, Володимир Кравченко,
Назарій Кірейчук,
Аркадій
Мишко.

 З бронзовою нагородою з міста Токмак, що в Запорізькій

області, повернулась юна борчиня з Обухова Влада Попова.
Вихованка тренера Анатолія Гуральського змагалася
на всеукраїнському турнірі
з вільної боротьби у ваговій категорії до 30 кг. Ця перемога особливо цінна тим,
що здобула її Влада після
тривалої хвороби.
«Я вражений тією на
полегливістю
і
волею
до перемоги, з якою Влада
виходить на кожен поє
динок, — сказав кореспонденту ІА «Погляд» тренер
Обухівської ДЮСШ Анатолій Гуральський. — Вона —
справжня героїня. Дуже
вдячний усім людям, які
допомагали і підтримува
ли нашу маленьку зірочку,
особливо під час її трива
лого лікування. З неї виро
сте справжня чемпіонка».
 У місті Українка, в спорткомплексі «Енергетик»
20 квітня відбувся фінал юнацької баскетольної ліги Київської обоасті. В змаганні взяли участь команди з Українки, Переяслова та два столичні колективи. У підсумку,
найсильнішою виявилася столична команда БК «Тейваз-ДЮСШ‑12», БК «СТУГНА БАСКЕТ» з Українки посіла
друге місце, а третьою фінішувала команда PLAYMAKER
(Київ). Переможці були нагороджені кубками, медалями
та грамотами.

МЕДАЛІ ДЛЯ ЮНИХ І СУПЕРПРИЗ ДЛЯ ТРЕНЕРА

В

Обухівській
ДЮСШ
відбулася
відкрита першість міста з вільної боротьби серед хлопців та дівчат. Наймолодші учасники турніру 2010–2011 року
народження, найстарші — 2003–2004. Загалом
на килимі боролися майже 80 юних спортсменів
з чотирьох команд Обухівщини. Серед них — вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Обухова, борці спорткомплексу ККПК, спортсмени з
міста Українки та з селища міського типу Козин.
Змагання тривали понад шість годин, тримаючи
у напрузі тренерів, батьків та самих юних борців.
Були цього дня на борцівському килимі і переможці, і переможені. За словами головного судді
змагань, Ігоря Андрєєва: — «Поразки — це допущені помилки, над якими напологливо потрібно
працювати.».
По завершенні турніру, від меценатів спортивного заходу, кожному учаснику, вручили заслужені медалі, пам’ятні грамоти,
подяки та невеличкі подарунки. Приємні сюрпризи вручили і тренерам юних борців. Їм подарували борцівське спортивне екіпірування
А от окремий суперприз очікував на відомого
в регіоні тренера Анатолія Гуральського. Від засновника компанії «Новий Дім» Андрія Яковини
йому вручили двокімнатну квартиру.
За роки своєї праці в Обухівській ДЮСШ Анатолій Гуральський виховав не одного переможця

змагань високого рівня. Серед них і Андрій Яценко — багаторазовий призер чемпіонатів Європи
серед юніорів, бронзовий призер чемпіонату світу 2017‑го року в Парижі. З рук В’ячеслава Кірейчука, керівника компанії, що виступила меценатом турніру, Андрію Яценку вручили сертифікат,
за яким талановитий спортсмен зможе отримувати матеріальну підтримку для подальшої участі
в закордонних турнірах.

 Сторінку підготували Олена НЕЦВЄТАЄВА
та Марина КОЧКІНА

ОБУХІВ-УКРАЇНКА
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 КОРИСНО ЗНАТИ

ПЕРШИЙ МІЛЬЙОН ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
ВЖЕ ВИДАНО ЗА ЕЛЕКТРОННИМИ РЕЦЕПТАМИ

12 травня про це виконувачка обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун повідомила
у facebook
«Менш ніж за місяць від старту елек
тронних рецептів було виписано перший
мільйон рецептів без папірців. А 9 травня
о 17.54 годині було відпущено мільйонний
лікарський засіб в одній з аптек у Криво
му Розі. Це свідчить про те, що ліки для
українців стали ще доступнішими, а лікарі
і пацієнти охоче ними користуються», —
йдеться у повідомлені.
Супрун також нагадала, що 3 квітня програма «Доступні ліки» перейшла в адміністрування Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Завдяки електронній
системі тепер можливо відслідковувати
будь-яку інформацію стосовно програми
«Доступні ліки» — навіть коли і де було
відпущено ліки. За два роки, відколи працює програма «Доступні ліки», українці
скористалися нею вже понад 35 мільйонів
разів.
Найвагоміші переваги електронних рецептів на ліки:
• Жодних папірців, текст на яких складно
розібрати. Тепер на телефон пацієнта приходить повідомлення з номером рецепта та
кодом, який потрібно назвати в аптеці.
• За цим номером провізор знаходитиме
рецепт — його лікар виписуватиме в елек-

тронній системі. Вся медична інформація
про пацієнта надійно захищена.
• За потреби лікар може роздрукувати код
(наприклад, якщо в пацієнта немає телефона). Одержати препарати можна в будь-якій
з 6,4 тисячі аптек, які беруть участь в програмі.
ЯК ПАЦІЄНТОВІ ОТРИМАТИ ЛІКИ В АПТЕЦІ
ЗА ЕЛЕКТРОННИМ РЕЦЕПТОМ
Крок 1. Пацієнт записується та приходить
на прийом до сімейного лікаря, терапевта
або педіатра, з яким у нього підписана декларація.
Важливо! Пацієнт має звернутися саме
до свого лікаря. Якщо ви ще не підписали
декларацію, це варто зробити. Без декларації скористатися програмою «Доступні
ліки» буде неможливо.
Крок 2. Лікар проводить прийом і виписує
рецепт.
Крок 3. Під час виписування електронного рецепту лікар разом з пацієнтом мають
перевірити, чи номер мобільного телефону, зазначений в декларації є актуальним і
належить пацієнту. Лікар повинен назвати
вам код мобільного оператора та останні
цифри номера.

Крок 4. Після перевірки номера телефону
лікар виписує рецепт в електронній системі
охорони здоров’я.
Крок 5. На мобільний телефон пацієнта приходить смс з унікальним номером
рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці. Зміст СМС: «Ваш
рецепт: ХХХХ–ХХХХ–ХХХХ–ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ».
Крок 6. За необхідності або на прохання
пацієнта лікар може роздрукувати консультаційний висновок, який містить розділ з
призначеннями, зокрема призначенням
ліків. В цьому розділі зазначається інформація про виписані ліки та номер електронного рецепта.
Крок 7. Пацієнт йде у будь-яку зручну для
нього аптеку, що бере участь у програмі
«Доступні ліки». Називає працівнику аптеки
номер рецепта.
Крок 8. Працівник пропонує пацієнту лікарські засоби, які є в цій аптеці і входять
в програму «Доступні ліки».
Крок 9. Пацієнт обирає один із лікарських
засобів і називає чотиризначний код підтвердження та отримує свої ліки. Якщо
необхідного препарату немає, пацієнт може
піти в іншу аптеку і отримати ліки там.

Найближчі аптеки в регіоні, котрі є партнерами програми «Доступні ліки»:
м. Українка, ТОВ «Аптекар», вулиця Юності, 6‑в.
м. Українка, аптечний пункт № 1, аптеки
№ 1 ТОВ «Кращий лікар», вулиця Київська,1
м. Обухів, ТОВ МВВ Інструментс, вулиця
Каштанова, 52.
с. Трипілля, ТОВ «Кращий лікар», вулиця
Шевченка, 85.
с. Германівка, ТОВ «Кращий лікар», вулиця
Богдана Хмельницького, 15.
с. Красна Слобідка, ТОВ «Кращий лікар»,
вулиця Кабанця, 4.

 ПОДІЯ

ПІД ДЗВІН МЕЧІВ: на Обухівщині стартував чемпіонат світу
із середньовічного бою
 Закінчення. Початок на стор. 1

Чемпіонат світу з середньовічного
бою — це наймасштабніший спортивний
захід 2019 року в Україні. Після визнання середньовічного бою видом спорту та
гучної перемоги збірної України в Барсе-

лоні, середньовічний бій набув неймовірної популярності. Туристи приїздять
з усіх куточків світу, щоб повболівати
за свою національну збірну. Цьогоріч
в українців з’явилася можливість підтримати наших спортсменів, не виїжджаючи
за межі країни.

Одним із організаторів чемпіонату світу
є Всеукраїнська федерація середньовічного бою. Змагання проходять за підтримки Міністерства молоді та спорту України.
До речі, саме наша держава стала першою
в світі, де середньовічний бій визнано
офіційно як вид спорту.
Спортсмени, вдягнені в справжні обладунки демонструють свою доблесть
в повноконтактних боях реальною середньовічною зброєю, зробленою за історичними зразками. Впродовж чотирьох днів,
з 16 до 19 травня відвідувачі «Парку Київська Русь» зможуть побачити одиночні та
групові бої, жіночі поєдинки. Це не постановочні битви, тут все по-справжньому.
Програму фестивалю та чемпіонату доповнить колорит Древнього Києва, адже
саме в Копачевому можна буде побачити
справжнє середньовічне місто Х століття
в його повному розмірі. Гостей чекає можливість відчути себе жителем раннього
середньовіччя, скуштувати смачних страв
на відкритому вогнищі, покататися на конях і в екіпажах, відвідати музеї, політати
на канатному спуску «Політайло» і швидкісній гірці «Змій Горинич», постріляти з
лука та аркбалісти, викарбувати старокиївську монету, вдягнутися в одіж мешканця Древнього Києва.
У перервах між боями чемпіонату світу,
гостей розважають артисти та аніматори.

Бажаючі беруть участь у флеш-мобах та
майстер-класах.
Чемпіонат світу фінішує у неділю,
19 травня.

 ТЕХНОЛОГІЇ

ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГИ ВІД КОМПАНІЇ «БЕСТ» В ОБУХОВІ ТА УКРАЇНЦІ

Компанію «Бест» на Обухівщині вже знають давно. Вона
підключає інтернет в регіоні за найвигіднішими безлімітними тарифами. Користувачі можуть замовити підключення
до мережі Інтернет та кабельного/цифрового телебачення
у квартиру чи приватний будинок.
Підключення послуг здійснюється всього у три кроки, при
цьому немає необхідності їхати до офісу, стояти у чергах чи
заповнювати бланки. Усе можна вирішити за допомогою
телефонного дзвінка або on-line заявки. Необхідно лише:

Компанія «Бест» — сучасний Інтернет провайдер. Тут повсякчас піклується про своїх клієнтів, створюючи акції та
програми лояльності для вигідного підключення та комфортного користування послугами. А ще — в Компанії розуміють, як важливо заощаджувати час, тому для усіх клієнтів
створили особистий кабінет, який дає можливість налаштувати та контролювати послугу без додаткових дзвінків

до контакт-центру. Доступ до особистого кабінету можна
здійснити за допомогою будь-якого гаджету.
Обравши компанію «Бест», Ви отримуєте:
• Можливість підключити Інтернет та кабельне/цифрове
телебачення якісно та швидко;
• Єдиний тариф для доступу в Інтернет без обмеження
трафіку;
• Можливість використовувати акції та програми лояльності;
• Високошвидкісний Інтернет до 500 Мбіт/сек.
• Відсутність додаткового обладнання при підключенні;
• Професійне та оперативне сервісне обслуговування;
• Цілодобову технічну підтримку.
Усі можливості забезпечуються новітніми технологіями
доступу до Інтернет, власною сервісною службою та цілодобовою технічною підтримкою.
КОМПАНІЯ «БЕСТ» НЕЗАБАРОМ НАДАВАТИМЕ ПОСЛУГИ
В УКРАЇНЦІ
І гарна новина для мешканців Українки. Наразі в місті вже
активно проводяться заходи з прокладання мереж компанії
«Бест». Зокрема вже виконані усі монтажні роботи у багатопо-

верхових будинках по вулиці Будівельників (№№ 1,3,4,5,7 і 8).
У багатоповерхівках на вулиці Сосновій (№№ 2,5,6 і 8) роботи
вже розпочалися. А у будинках на Дніпровському проспекті,
по вулиці Юності, Енергетиків та Зв’язку монтаж мереж розпочнеться найближчим часом. Ще з кількома ОСББ тривають
перемовини. Є всі підстави вважати, що незабаром мешканці
Українки відчують усі переваги та вигоди високошвидкісного
Інтернету від Компанії «Бест». А, окрім цього, матимуть змогу
регулярно переглядати новини Обухова, Українки та всього
району, котрі транслюються на кабельному телеканалі «Погляд». Саме цей телеканал входить до пакету кабельного телебачення Компанії «Бест», і сьогодні є головним ньюзмейкером Київщини та оперативно висвітлює найважливіші події із
політичного, соціального та культурного життя області.
Пункт обслуговування абонентів Компанії «Бест» в Обухові:
м. Обухів, вул. Миру, 9-ж
Багатоканальні телефони: (044) 377–7-377, (04572) 60-377
Графік роботи:
понеділок — п’ятниця з 10:00 до 19:00;
субота — з 10:00 до 15:00
неділя — з 10:00 до 15:00
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 ГОРОСКОП

 ТРАДИЦІЇ ТА СВЯТА

СВЯТА ТРІЙЦЯ — ТРИ ДНІ ЗЕЛЕНИХ СВЯТ

Що готують нам зірки
у червні?

Овен. Початок літа для Овнів видасться напруженим: можуть виникнути сімейні та любовні негаразди. Друга декада обернеться завалами на роботі. А от остання виявиться найбільш гармонійним етапом — негаразди почнуть іти з вашого життя.

Телець. На початку літа Тельців чекає не найкращий етап. Перші дні можуть принести проблеми зі
здоров’ям і конфлікти. Інтенсивна трудова діяльність негативно впливатиме на емоційний стан
Тельців в середині місяця. У третій декаді вималюються
позитивні тенденції у всіх сферах, щоправда, здоров’я, як
і раніше, буде вимагати від вас підвищеної уваги.

Близнюки. Перша декада червня допоможе Близнюкам розірвати небажані відносини, змінити роботу або сферу діяльності вцілому. Середина червня стане часом стабілізації в усіх пріоритетних
сферах. Ви оперативно і якісно розберетеся з поточними завданнями, а ваш фізичний і емоційний стан покращиться. Кінець місяця ознаменується радісними звістками та романтичними знайомствами.

Рак. Перша декада місяця у Раків почнеться зі
знайомств і нових захоплень. В середині червня вам варто трошки пригальмувати і зайнятися своїм здоров’ям. А в самому кінці періоду ви можете
розраховувати на несподівані подарунки фортуни.

Лев. У першій декаді вас завантажать додатковими обов’язками в професійній сфері. Постійні
стреси і щільний графік негативно впливатимуть
на ваш фізичний стан у другій і третій декадах. Зірки радять більше відпочивати і відмовитися від непосильних
обсягів роботи.

Діва. Перші дні літа виявляться для вашого знака не найсприятливішою порою. Вірогідні труднощі на професійній ниві і в навчанні. Середина
літа підходить для поетапного вирішення побутових нюансів. Після 20 числа ситуація почне поліпшуватися. Ви
можете отримати радісні звістки, будуть надходити перспективні пропозиції.
Терези. Гороскоп на червень обіцяє вельми суперечливий період представникам цього знака. З одного боку, типові Терези будуть відкриті
для всього нового, з іншого — виникнуть перешкоди на
кожному кроці. Друга декада додасть Терезам сил, а відносини з близькими стануть теплішими. Третя частина
червня стане досить спокійним часом, який подарує непогані можливості для самореалізації.

Скорпіон. На початку місяця будь-які процеси, пов’язані з отриманням знань і досвіду, пройдуть вдало, з’явиться шанс налагодити комунікацію на вищому рівні. Друга десятиденка буде не
найвдалішим етапом — періодичні труднощі в професійній сфері негативно впливатимуть на здоров’я і
емоційний фон. На щастя, третя декада принесе позитивні зміни як на роботі, так і вдома.

Стрілець. Важким періодом для Стрільців стане перша половина місяця, зокрема можуть виникнути матеріальні труднощі. У другій декаді червня життя
Стрільців поступово повернеться у звичне русло. Остання
третина принесе розміреність і спокій, всі справи будуть вирішуватися неспішно і позитивно.

Козеріг. Першу третину місяця слід прожити в
спокійному темпі. Це несприятлива пора для ризикових заходів в діловій і фінансовій сферах.
Змінами в пріоритетних сферах життя ознаменується друга десятиденка. У ці дні удача стане на ваш бік,
тому перешкод на шляху до бажаного не має бути. Цікаво і дуже розмірено пройде остання декада червня. Ви
зможете повноцінно відпочити, поспілкуватися з друзями і завести цікаві знайомства.

Водолій. Водолії вступають на тернистий шлях,
мабуть, цей місяць стане одним з найбільш важких етапів поточного року. У перші десять днів
слід відмовитися від дорогих покупок, вони негативно
позначаться на вашому бюджеті і не принесуть бажаної
користі. Середина місяця буде пов’язана з проблемами
на роботі, вдома і в романтичній сфері. В кінці червня
ви можете розраховувати на підтримку впливової жінки
або друга, завдяки яким ваші справи знову підуть вгору.

Риби. Початок червня може привнести раптові
потрясіння в спокійний плин вашого життя. Середина місяця обіцяє цікаві зустрічі і яскраві емоції,
приємні сюрпризи, гармонію в сімейних і любовних відносинах. Абсолютну прихильність фортуни типові Риби
відчують лише після 20 червня. Вам вдасться знайти нетривіальні підходи до роботи, виникнуть чудові ідеї для
своєї справи, творчий потенціал зросте.
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Т

рійцю традиційно відзначають
на 50‑й день після Великдня. У П’ятидесятницю православна церква
згадує сходження Святого Духа на апостолів, а також символізує відкриття Богом своєї триєдиної сутності: Бог-Отець,
Бог-Син і Бог-Святий Дух. Ці три сутності
в єдності творять світ і освячують його.
П’ятидесятниця вважається днем народження християнської церкви.
Трійця відзначається три дні — у неділю, понеділок та вівторок. У неділю
у православних храмах виконується одна з найбільш урочистих служб
в році, а після Божественної літургії відбувається вечірній молебень у пам’ять
про поблажливість Святого Духа на учнів Ісуса.
В цей день прийнято прикрашати
свої будинки травою, квітами, зеленими гілками дерев: клена, верби, липи.
Звідси і ще одна загальна назва цих
свят — Зелені.
Гілки прикріплювали до вікон, на ворота, а підлогу було прийнято устеляти
травами: любистком, м’ятою, лепехою.
Вважалося, що в ці дні рослини володіють особливою захисною силою, тому
захищали родини від усіх бід, допомагали одужати хворим.
Що потрібно на Трійцю нести
до церкви?
Насамперед — гілки берези, клена або

дуба, а також польові квіти. Таким чином, люди висловлюють
подяку Богу за те, що він відродив їх через хрещення у нове
життя.
На Трійцю також збирають польові трави. Освячену зелень засушують та зберігали впродовж
року. Вона є оберегом від пожеж,
недугів та злиднів.
Народні прикмети та повір’я
на Зелені свята
• Щоб усілякі негаразди та хвороби не притягувалися у життя,
люди подавали щедру милостиню, надавали будь-яку допомогу
тим, хто її потребував.
• Скатертину, якою застеляли святковий стіл на Трійцю, не прали, а дбайливо зберігали і нікому не показували.
Це безпосередньо стосувалося долі
неодружених і незаміжніх членів сім’ї.
Люди вірили, що така скатертина здатна привабити гарних та працьовитих
наречених для доньок та синів.
• Якщо в П’ятидесятницю мрячить
дрібний дощик, після якого виглядає
з‑під хмар сонечко, значить варто очікувати багатого врожаю. Передовсім —
зернових культур, лісових ягід та грибів.
• У Зелену неділю не можна зводити або ремонтувати будь-яку огорожу
(паркан). Вважалося, що така робота

принесе людини і всіх його домочадців
хвороби і неприємності.
• В Трійцю заборонено займатися
будь-якою роботою, крім приготування
їжі, в тому числі для домашньої худоби.
• У духів день не рекомендується купатися в річці. Це пов’язано з повір’ями
про русалок і водяних, які заманюють
молодих людей у воду.
Цьогоріч свято Святої Трійці відзна
чатиметься 16 червня, в неділю. Укра
їнці відпочивають не лише цього дня,
а й 17 червня, у понеділок (так само, як
і з Великоднем: якщо свято припадає
на неділю, то наступний за ним поне
ділок також є офіційним вихідним).

 СМАЧНОГО!

Л ІТНЯ ПР ОХОЛ ОД А

КАВОВИЙ ЛИМОНАД

Для сиропу: по 1 склянці цукру та
води; цедра одного лимона.
Для лимонаду: 1,5 склянки кави;
по 1 склянці лимонного соку та сиропу; 2 склянки тоніку (будь-якого
газованого напою); кубики льоду.
Почніть з простого сиропу. Можете відразу варити його про запас:
він добре зберігається і здатний
доповнити будь-який літній коктейль. У каструльку всипте цукор,
додайте лимонну цедру і залийте все водою. Залиште на вогні
до закипання і повного розчинення цукрових кристалів. Процідіть і зберігайте готовий сироп в добре закупореній пляшці
в холодильнику.
Вичавіть склянку лимонного соку (приблизно 2,5 лимона).
З’єднайте каву з сиропом і лимонним соком, а потім залийте
тоніком.

 СВЯТКОВИЙ КАЛЕНДАР

БУРЯКОВА ОКРОШКА
Інгредієнти: зелена цибуля, кріп, 3–4 яйця, 300 г
огірків, 1 пучок редису,
1 буряк, 200 г помідорів,
1–2 картоплини, 150 г ковбаси, оцет, цукор, сіль
сметана або майонез —
за смаком.
Очистіть буряк, наріжте
на смужки і залийте водою,
поставте варити до готовності. Після в готовий відвар додайте за смаком оцет і залиште до охолодження. Відваріть яйця, картоплю і теж охолодіть. Зелену цибулю і кріп дрібно наріжте, додайте нарізані
кубиками ковбасу, огірки, яйця, картоплю, редис, нарізані
помідори, посоліть за смаком. У буряковий відвар додайте
цукор за смаком. Готову окрошку розкладіть по тарілках і залийте відваром, додайте сметану або майонез.

 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

26 травня — День працівників
видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження.

27 травня — День хіміка.

28 травня — День прикордонника.

29 травня — Міжнародний день
миротворців.

31 травня — Всесвітній день без
тютюну.

1 червня — Міжнародний день
захисту дітей, Всесвітній
день батьків, Всесвітній день
молока.

2 червня — Міжнародний день
очищення водойм.

3 червня — День працівників
водного господарства України, День працівників місцевої
промисловості України.

5 червня — Всесвітній день
навколишнього середовища
(День еколога).

6 червня — День журналіста
в Україні.

9 червня — Міжнародний день
друзів.
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